
 
Štatút Školského parlamentu SOŠD 

 

 
Čl. I 

 
Školský parlament Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou nie je 

právnickou osobou. 

 

 

Čl. II 
Sídlo školského parlamentu 

 

Sídlom Školského parlamentu SOŠD je Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, 

09301 Vranov nad Topľou 

 

Čl. III 
Doba trvania 

 

Školský parlament sa zakladá na dobu neurčitú. Jeho funkčné obdobie trvá štyri  roky 

a to do zvolenia nového školského parlamentu. 

 

Čl. IV 
Úlohy, činnosť a ciele školského parlamentu 

 

 

✓ sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania, 
✓ sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku, 
✓ zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy, 
✓ volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
✓ spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci 

zriadené, 
✓ odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu 

zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený, 
✓ prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími 

školskými parlamentmi, 
✓ podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí. 

 

Činnosť školského parlamentu nesmie zasahovať do právomoci orgánov štátnej správy 

v školstve a ani orgánov školskej samosprávy. Súčasne nesmie narúšať výchovno – 

vzdelávací proces v škole. 



 

 

Čl. V 
Členstvo v školskom parlamente 

 

 
Školský parlament má 5 – 17 členov . Členom Školského parlamentu SOŠD je riadne zvolený 

žiak ( okrem žiakov končiacich ročníkov) podľa ustanovení tohto štatútu.  

 

Čl. VI 
Práva a povinnosti člena školského parlamentu 

 

Člen školského parlamentu má právo : 

- má všetky práva žiaka SOŠD 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci školského parlamentu 

- vyjadrovať svoje názory na zasadnutiach školského parlamentu 

- písomne a ústne podávať návrhy a pripomienky školskému parlamentu 

- hlasovať na zasadnutiach školského parlamentu, pričom sa nemôže zúčastniť 

hlasovania o svojom odvolaní 

- voliť a byť volený za zástupcu žiakov v rade školy a do funkcií v školskom 

parlamente 

- žiadať o zasadnutie školského parlamentu 

- byť informovaný o činnosti školského parlamentu 

- žiadať o odvolanie člena školského parlamentu 

- vzdať sa členstva v školskom parlamente 

- žiadať o zmenu tohto štatútu 

 

 

Člen školského parlamentu je povinný : 

- má všetky povinnosti žiaka SOŠD 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach  a práci školského parlamentu 

- riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol školským parlamentom poverený 

- dodržiavať tento štatút a interné predpisy SOŠD 

- podporovať rozvoj SOŠD, chrániť jej záujmy a dobré meno 

- informovať študentskú obec o činnosti školského parlamentu 

 

 

Čl.VII 
Rokovací poriadok školského parlamentu 

 

Prvé zasadnutie členov školského parlamentu zvolávajú zvolení kandidáti do piatich 

pracovných dní odo dňa  uverejnenia výsledkov volieb do školského parlamentu. 

Zasadnutia školského parlamentu zvoláva predseda alebo ním poverený člen. 

Zasadnutia sa uskutočňujú podľa potreby,  na žiadosť vedenia školy, člena školského 

parlamentu a na  písomnú žiadosť podpísanú tridsiatimi žiakmi SOŠD doručenú predsedovi. 

Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho 

členov. 

Zasadnutia školského parlamentu vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti  podpredseda. 



Zo zasadnutí školského parlamentu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda 

a zapisovateľ, Musí byť sprístupnená všetkým žiakom SOŠD. 

O jednotlivých návrhoch  sa rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné 

pomocou hlasovacích lístkov. 

 

Čl.VIII 
Voľby členov školského parlamentu 

 

Členov školského parlamentu si volia všetci žiaci školy spomedzi kandidátov navrhnutých 

každou triedou vo všeobecných, rovných priamych voľbách tajným alebo verejným 

hlasovaním. V prípade, ak žiak ukončí štúdium, nastúpi na jeho miesto žiak prvého 

ročníka, ktorý bol zvolený v doplňujúcich voľbách. Doplňujúce voľby  členov školského 

parlamentu sa konajú každý školský rok v mesiaci september. Členmi školského 

parlamentu sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. 

V prípade uvoľnenia miesta v školskom parlamente, nastúpi na uvoľnené miesto žiak, ktorý 

nasleduje v poradí podľa počtu získaných hlasov.  

 

Čl. IX 
Voľba predsedu školského parlamentu 

 

Predsedu školského parlamentu volí školský parlament v priamych voľbách. Voľby predsedu 

sa konajú každý rok v mesiaci september alebo október, prípadne podľa potreby. Na zvolenie 

predsedu sa vyžaduje účasť všetkých členov školského parlamentu. 

 

Čl.X 
Práva a povinnosti predsedu školského parlamentu 

 

Predseda má všetky práva a povinnosti člena školského parlamentu, okrem toho : 

- zvoláva , vedie a predsedá zasadnutiam školského parlamentu 

- je zodpovedný za činnosť a funkčnosť školského parlamentu 

- reprezentuje školský parlament 

- predkladá vedeniu školy návrhy alebo stanoviská školského parlamentu, v rámci jeho 

oprávnení rokuje s vedením školy, ak školský parlament nerozhodne inak. 

 

Čl. XI 
Zástupca žiakov v Rade školy 

 

Zástupca žiakov v Rade školy zastupuje záujmy žiakov . Za svoju činnosť sa zodpovedá 

školskému parlamentu a je prostredníctvom študentskej obci.  

Zástupcom žiakov v Rade školy môže , ale nemusí byť člen školského parlamentu. 

Zástupcu žiakov do Rady školy volí školský parlament. 

 

Čl. XII 
Zodpovednosť školského parlamentu 

 

Školský parlament  zodpovedá za svoju činnosť žiackej obci. Žiacka obec môže podať 

písomný návrh na odvolanie člena školského parlamentu. Návrh musí podať najmenej 30 

žiakov SOŠD. Návrh doručia predsedovi školského parlamentu. Predseda do 5 dní od 

doručenia zvolá zasadnutie školského parlamentu, na ktorom návrh prerokuje. 



 

 

Čl. XIII 
Zánik členstva v školskom parlamente 

 

Členstvo v školskom parlamente zaniká : 

- uplynutím funkčného obdobia 

- vzdaním sa členstva 

- prerušením alebo ukončením štúdia 

- odvolaním 

- zánikom školského parlamentu 

- smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho 

 

Čl. XIV 
Zánik školského parlamentu 

 

Školský parlament zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny žiackej obce. 

 

Čl. XV 
Záverečné ustanovenia 

 

Keď sa v tomto štatúte uvádza slovné spojenie vedenie školy, rozumie sa tým riaditeľ SOŠD 

a Rada školy. 

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho prijatia Školským parlamentom SOŠD. 

Je možné ho meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou po schválení školským parlamentom.  

Návrhy na zmeny alebo doplnenia tohto štatútu sú oprávnení podávať študenti, vedenie 

a zamestnanci SOŠD. Návrhy sa podávajú písomne predsedovi školského parlamentu.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


